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A1 / Koning Opzeggen gebruik Lammenschansplein in verband met aanleg nieuwe 
Lammebrug 
 

PZH-2021-789550800 Advies 

1. In te stemmen met het doen beëindigen van het gebruik van het 

provinciaal eigendom Lammenschansplein door de daar gevestigde 

bedrijven, te weten een zandhandel en een koffiehuis.  

2. Vast te stellen het besluit tot intrekking per 1 juli 2022 van de op 15 

juli 2010 verleende ontheffing aan zandhandel Van der Waal om 

gebruik te maken van vaarwater in de Trekvliet.  

3. Vast te stellen de brief aan zandhandel Van der Waal, waarin de per 

15 juli 2010 verleende toestemming aan de zandhandel Van der 

Waal, tot gebruik van grond op het Lammenschansplein per 1 juli 

2022 wordt ingetrokken.  

4. Vast te stellen de brief aan VOF Beukeboom (exploitant koffiehuis) 

waarin wordt aangezegd het gebruik van grond op het 

Lammenschansplein te beëindigen per 1 juli 2022 en wordt 

aangezegd de ontruiming van het provinciaal eigendom 

Lammenschansplein.  

5. Vast te stellen de brief aan PS, waarbij zij geïnformeerd worden over 

het “Beëindigen gebruik Lammenschansplein in verband met 

uitvoering RijnlandRoute”  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het 

beëindigen van het gebruik van het provinciaal eigendom 

Lammenschansplein door de daar gevestigde bedrijven  
 

NB. Met een beroep op artikel 3, lid d van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkenen als eerste op de hoogte worden gesteld van het 
besluit, wordt de vergunning 5 werkdagen na het toesturen aan 
betrokkenen gepubliceerd.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Baljeu Voortgangsbrief stikstofaanpak Zuid-Holland 
 

PZH-2021-789819427 Advies 
1.  Vast te stellen de voortgangsbrief aan Provinciale Staten over de Zuid-

Hollandse stikstofaanpak. 
2.  Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgangsbrief over 

de Zuid-Hollandse stikstofaanpak. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuille: 
- Om in de brief aan PS: 
 * Toe te voegen dat PS, naast de jaarlijkse voortgangsrapportages, bij 
belangrijke ontwikkelingen tussentijds geïnformeerd worden/een 
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update ontvangen. GS willen uitstralen dat zij dit dossier belangrijk 
vinden; 
 * Toe te voegen dat zodra er een nieuw regeerakkoord ligt, er een 
analyse gemaakt zal worden wat dit voor Zuid-Holland betekent. Als er 
punten in staan die voor Zuid-Holland van belang zijn, worden PS 
daarover geïnformeerd; 
 * Toe te voegen dat het ongeduld dat leeft bij Statenleden en de 
samenleving (wanneer gebeurt er nu wat en welke oplossingen kiest 
Zuid-Holland?), gevoeld wordt. Er moet een balans zijn tussen 
maatregelen en draagvlak, dat is een zoektocht; 
 * Toe te voegen dat het havengebiedcomplex een eigen gebiedsplan 
heeft; 
 * Op p.5 bij het onderdeel ‘Sweco rapport: Provinciale ontwikkeling’ in 
de 2e alinea aan de zin ‘Voor de realisatie van zonne- en windenergie…’ 
ook het ‘warmtenet’ toe te voegen;  
 * Het kader te schetsen dat we in Zuid-Holland in een iets andere 
situatie zitten dan andere provincies; 
 * Op p.3 bij het onderdeel ’25 km rekengrens’ de zin ‘Voor alle 
activiteiten komt er …’ te wijzigen in ‘Het Rijk is voornemens om voor 
alle activiteiten…’;  
 * Wijzigingen van ondergeschikt belang te maken (w.o. om er van te 
maken ‘de jaarlijkse voortgangsrapportage’); 
- Om de inhoud af te stemmen met dhr. Potjer met het oog op 
onderwerp A3 ‘Aanbieden natuurdoelanalyses pilotgebieden’. 

 
 

A3 / Potjer Aanbieden natuurdoelanalyses pilotgebieden 
 

PZH-2021-789826644 Advies 
1. vast te stellen de brief aan PS waarmee de natuurdoelanalyses 

pilotgebieden worden aangeboden; 
2. vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is aangegeven wat het 

doel is van de natuurdoelanalyses en dat deze aan PS zijn 
aangeboden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De layout/opmaak van de rapporten natuurdoelanalyses definitief te 
maken; 
- Tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang te maken; 
- In de brief aan PS de context te verduidelijken: het wordt ter 
kennisname aan PS gestuurd, de analyses vormen input voor de 
gebiedsgerichte aanpak en voor gesprekken op Rijksniveau; 
- Indien nodig om vertraging te voorkomen, de rapporten 
natuurdoelanalyses apart van elkaar met aparte brieven naar PS te 
sturen, als het ene rapport eerder klaar is dan het andere, waarbij GS 
opmerken dat het de voorkeur heeft om beide rapporten tegelijk aan PS 
aan te bieden. In de eerste brief aan PS om het eerste rapport aan te 
bieden, moet de aankondiging opgenomen worden dat het tweede 
rapport op een later moment volgt. 
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CF1 / Koning Srg paragraaf 2.11 wijziging artikel 2.11.2 en openstellingsbesluiten 
subsidies Nature Impact Days 2022 en Groen doet goed 2022 
 

PZH-2021-788533119 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen 

Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days 

Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 20.000,00 

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed 

Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 360.000,00 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016 artikel 2.11.2 

b. het Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-

Holland 2022 met een deelplafond van € 20.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed Zuid-Holland 

2022 met een deelplafond van € 360.000,00  

5. Te bepalen dat worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016 artikel 2.11.2 

b. het Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-

Holland 2022 met een deelplafond van € 20.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed Zuid-Holland 

2022 met een deelplafond van € 360.000,00  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg wijzigingsbesluit 

artikel 2.11.2 en de openstellingsbesluiten subsidie Nature Impact 

Days Zuid-Holland 2022 en subsidie Groen doet goed Zuid-Holland 

2022 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Vaststellen subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven 
 

PZH-2021-789550800 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling plankosten collectieve 

wooninitiatieven Zuid-Holland. 
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling plankosten collectieve 

wooninitiatieven Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door publicatie 
in het Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de brief aan PS over de Subsidieregeling plankosten 
collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststellen van de Subsidieregeling plankosten collectieve 
wooninitiatieven. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Koning Update planning proactieve aanwijzing Albrandswaard 
 

PZH-2021-787690696 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij 

geïnformeerd worden over de langere looptijd van de proactieve 
aanwijzing van de gemeente Albrandswaard.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de langere looptijd van 
de proactieve aanwijzing van de gemeente Albrandswaard. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Vergunning verlenen voor het innemen van een ligplaats met een 
woonark in afwijking van het ligplaatsenbeleid 
 

PZH-2021-786838441 Advies 
1. In te stemmen met het afwijken van de Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen, ten aanzien van het innemen van een ligplaats met een 
woonark in de Rijn ter hoogte van De Hoop 3 te Valkenburg; 

2. Te verlenen een vergunning voor onbepaalde tijd voor het innemen 
van een ligplaats met een woonark in de Rijn ter hoogte van De Hoop 
3 te Valkenburg; 

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 
vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonark in 
de Rijn ter hoogte van De Hoop 3 te Valkenburg, met afschrift aan de 
gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 
vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonark in 
de Rijn ter hoogte van De Hoop 3 te Valkenburg; 

5. Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 
voor het innemen van een ligplaats met een woonark in de Rijn ter 
hoogte van De Hoop 3 te Valkenburg wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

 
NB: Met een beroep op artikel 3, lid d van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit, wordt de vergunning 5 werkdagen na het toesturen aan 
betrokkene gepubliceerd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Vergunning innemen ligplaatsen WSV in veiligheidszone Crolesbrug 
 

PZH-2021-789574476 Advies 
1.  In te stemmen met het afwijken van de “Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen Zuid-Holland” middels artikel 4:84 van de Awb, ten aanzien 
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van het innemen van ligplaatsen voor de duur van twee jaar, van 
watersportvereniging (WSV) Den Ouden Rhijn in de veiligheidszone 
van de Burgemeester Crolesbrug te Bodegraven; 

2.  Te verlenen een vergunning voor het innemen van ligplaatsen van 
WSV Den Ouden Rhijn in de Broekvelderhaven, de Croleshaven en de 
Buitenkerkhaven; 

3.  Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 
vergunning voor het innemen van ligplaatsen van WSV Den Ouden 
Rhijn in de Broekvelderhaven, de Croleshaven en de Buitenkerkhaven 
te Bodegraven, met afschrift aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
en het Hoogheemraadschap Van Rijnland; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 
vergunning voor 2 jaren voor het innemen van ligplaatsen van WSV 
Den Ouden Rhijn in de Broekvelderhaven, de Croleshaven en de 
Buitenkerkhaven; 

5.  Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 
voor het innemen van ligplaatsen van WSV Den Ouden Rhijn in de 
Broekvelderhaven, de Croleshaven en de Buitenkerkhaven te 
Bodegraven wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

 
NB: Met een beroep op artikel 3 lid d van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit, wordt de vergunning 5 werkdagen na het toesturen aan 
betrokkene gepubliceerd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Zevenbergen Bezwaar tegen door Lisse van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor een 2e uitweg op de N208 
 

PZH-2021-789801252 Advies 
1. Bezwaar te maken tegen de door de gemeente Lisse van rechtswege 

verleende omgevingsvergunning voor een tweede uitweg op de 
provinciale weg N208 (t.h.v. Heereweg 355 te Lisse); 

2. Te mandateren het hoofd van de Eenheid Juridische Expertise en 
Handhaving van de Dienst Beheer Infrastructuur voor het maken van 
bezwaar en het uitvoeren van alle andere mogelijke 
proceshandelingen ten aanzien van een tweede uitweg ter hoogte van 
Heereweg 355 te Lisse; 

3. Te bekrachtigen ter meerdere zekerheid van de juridische 
houdbaarheid, de reeds verzonden brief aan de gemeente, waarin 
wordt verzocht om intrekking van de van rechtswege verleende 
vergunning; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het 
bezwaar tegen de door Lisse van rechtswege verleende 
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omgevingsvergunning voor een tweede uitweg op de N208 (t.h.v. 
Heereweg 355 te Lisse). 

 
NB: Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat de gemeente als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
pro forma bezwaarschrift, wordt het besluit 10 werkdagen na de GS-
vergadering gepubliceerd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Zevenbergen Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II 
 

PZH-2021-788169846 Advies 
1. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II, 

waarin de vijf partijen Metropoolregio Den Haag Rotterdam, 
Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Almere 
en de provincie Zuid-Holland inhoudelijke en procedurele afspraken 
vastleggen over het instandhouden en het doorontwikkelen van R-net 
tot en met 2028, met een optie om deze bestuursovereenkomst met 2 
jaar te verlengen.  

2. Vast te stellen de GS brief waarin Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over het aangaan van de Bestuursovereenkomst 
hoogwaardig OV Randstad II.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het GS-voorstel 
Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II. 

 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder b, van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.  
 
Aangezien de commissaris van de Koning (CdK), na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is 
het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer E.F.A. 
Zevenbergen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II met Metropoolregio 
Den Haag Rotterdam, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, 
gemeente Almere namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / De Zoete MKB-Deals Zuid-Holland - tranche 3 
 

PZH-2021-783975508 Advies 
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst ‘MKB-Deal: Transitieloket Duin- 

en Bollenstreek’ met gemeente Teylingen, gemeente Lisse, gemeente 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 NOVEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 9 november 2021 vastgesteld. 
 
 

Hillegom, gemeente Noordwijk, Greenport Duin- en Bollenstreek en 
Bedrijfsleven Bollenstreek;  

2. Aan te gaan de bestuursovereenkomst 'MKB-Deal: Digitale 
Transformatie Drechtsteden’ met gemeente Dordrecht, gemeente 
Gorinchem, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente Zwijndrecht, 
Drechtsteden Ondernemerscentrum en Federatie van 
wijkwinkelcentra Dordrecht; 

3. Te machtigen gedeputeerde W.H. de Zoete om namens gedeputeerde 
staten bovengenoemde bestuursovereenkomsten ‘MKB-Deal: 
Transitieloket Duin- en Bollenstreek’ en ‘MKB-Deal Digitale 
Transformatie Drechtsteden’ te ondertekenen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de MKB-deals Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete 5e PS voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C 
 

PZH-2021-788123298 Advies 
1. Vast te stellen de 5e PS voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 5e PS 

voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de 

Provinciale Staten over de voortgang van de renovatie van Gebouw C. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
voortgangsrapportage bij het onderdeel ‘Financiën’ een passage toe te 
voegen om duidelijkheid te geven over het financiële deel inzake de al 
dan niet (zaal)verhuur van gebouwdeel A0 voor bijeenkomsten en de 
eventuele mogelijkheden van verhuur/in gebruik geven van de 
‘evenementenhal’ aan maatschappelijke partners (niet commerciële 
partijen) in relatie tot het financieringsplaatje en daarbij aan te geven 
dat hier nog naar gekeken wordt. 
 
Voor het vervolgproces wordt afgesproken dat mevr. De Zoete nagaat 
wat het huidige beleid van Zuid-Holland is inzake (zaal)verhuur aan 
derden en wat eventuele wijzigingen zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld 
kosten doorbelasten voor catering, beveiliging, enz.). Dit wordt 
uitgewerkt in scenario’s. GS wijzen op de aspecten van verhuur die 
aandacht vragen, waaronder: concurrentie met zakelijke partijen die 
aan verhuur doen, aan wie verhuren we dan wel/niet, doen we dit 
tegen een marktconform tarief en welk effect heeft dit op de 
beeldvorming? Daarnaast willen GS inzicht in de bezetting van de 
gebouwen van de provincie, rekening houdende met spreiding, 
thuiswerken, ontmoetingsplaatsen, enz. 
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CF10 / Smit Stand van zaken Weerbaar bestuur en organisatie, aanpak ondermijning 
 

PZH-2021-788489357 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Weerbaar bestuur 

en organisatie, stand van zaken aanpak ondermijning; 
2. Vast te stelen de publiekssamenvatting over Weerbaar bestuur en 

organisatie, stand van zaken ondermijning. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Het provinciale kader te schetsen ten aanzien van de aanpak van 
ondermijning: Er zit ten aanzien van de aanpak ondermijning iets in het 
provinciale beleid, maar de provincie kan niet alles doen wat betreft de 
aanpak van ondermijning gelet op haar rol, taak en bevoegdheden; 
- Meer te duiden wat de rol van de cdK is in de aanpak van ondermijning 
en welke portefeuilles van GS-leden hierbij aan zet zijn: subsidies, 
bedrijventerreinen, vakantieparken, enz. Er wordt al gerapporteerd over 
bedrijventerreinen en ook zijn er jaarlijks Bibob-rapportages. De 
Statencommissie BMM is het centrale punt om dit onderwerp te 
behandelen. 
 
In verband met de afwezigheid van de cdK, spreken GS af om volgende 
week in de rondvraag terug te laten komen of en hoe de coördinatie is 
belegd inzake ‘GS monitoren de samenhangende aanpak en zullen u 
jaarlijks informeren over de voortgang via de bestaande beleidscyclus’ 
zoals op p.5/6 van de brief aan PS is opgenomen, zodat dit ook echt 
gebeurt. 
 

 
 

CF11 / Stolk Beslissing op bezwaar de Gouden Leeuw inzake opleggen last onder 
dwangsom 
 

PZH-2021-788485502 Advies 
1. De bezwaren van Hotel De Gouden Leeuw van 18 januari 2021 tegen 

het besluit van 30 december 2020 met kenmerk 2020337304 conform 
het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren.  

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Hotel De 
Gouden Leeuw. 

3. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met de 
beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar te maken. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 
van Hotel De Gouden Leeuw. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF12 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststelling Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 
 

PZH-2021-790640923 Advies 

1. Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststelling Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het 
begin van de lid-GS brief toe te voegen: ‘N.a.v. uw verzoek zijn we met 
de waterschappen in gesprek gegaan over de formulering van de 
omgevingswaarden als resultaatverplichting. Met de waterschappen zijn 
we overeengekomen dat…’, of een tekst met soortgelijke strekking.  

 
 

CF13 / De Zoete MIT haalbaarheidsproject 2021 subsidieverlening aan Enviu B.V. 
 

PZH-2021-789235630 Advies 
1.  Te verlenen een subsidie voor een bedrag van € 20.000,- aan Enviu 

B.V. op grond van artikel 39 Asv, de hardheidsclausule, voor het MIT 
project ‘Portage 2021’;  

2.  Te verlenen een voorschot van € 18.000,00 (90%) in 1 termijn aan 
Enviu B.V. voor het haalbaarheidsproject ‘Portage 2021’; 

2. Vast te stellen de brief aan Eviu B.V. waarmee de organisatie op de 
hoogte wordt gebracht van de subsidieverlening; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de MIT subsidieverlening 
aan Enviu B.V. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording statenvragen 3793 GL PvdA - Gewassenteelt in Midden-
Delfland 
 

PZH-2021-790344570 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3793 van de fracties GroenLinks en PvdA over gewassenteelt Midden-
Delfland. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen met nummer 3793 van de fracties GroenLinks en PvdA 
over gewassenteelt Midden-Delfland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De formulering van het antwoord op vraag 2 te wijzigen. Duidelijk 
moet zijn dat de belemmering zit in het bestemmingsplan (daarmee 
moet het antwoord beginnen) en niet in het provinciale beleid; 
- Aan het antwoord op vraag 3 voorbeelden toe te voegen, waaronder 
Land van Ons en Herenboeren. 

 


